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Skand l naftow1 w Sta
. nacb ZjednocloDych~ 

jego czynów. fakty te ujawr.ił p. Archie 
Roosevelt, syn byłego pre.-:ydenta, który zre- w~adomc .cl 1 Polakl. 
zygnował ze stanowiska wice-prezesa tru tu . 
"Sinclair" dowiedziaw.;zy się o 8kandalu. NOWY POSEŁ POLSKI W PARYZU. 

kroki dla zawarcia umów o polskiem szkol
nictwie i pol kiej opiece duchownej. 

. O WŁASNY PORT NA BAŁTYKU. 
Z chwilą, gdy skandal stał się wiadomy, . . . 

· S h z· d ł · t hm· st s'ledztwo Prezy Posłe:n polsktm w Paryzu został miano- Połączone komisje sejmowe przemysłowo-Opinia publiczna w tanac Je noczo- razpaczę o s1ę na yc 1a . · D Alf d Chł k" b 1 · · t t. dl · k b d ł k , 
k d l ft dent Cooll.dge powołał dwo'.ch prawnt"ko'w, wany r. re . . apo~s 1, y y mm1s er ,uan owa 1 mors a o ra owa y z oncem 

nych poruszon. a jest s .an a. em na owy.m, 1 t b w t 1 t b d k t' b d t 
który został medawno UJawmony, aczkolwtek jednego ze s'ronnictwa republikańskiego, a romewa w. g~ tnecte 1 o~a. . . u ego · r. na we ]ą u owy por u w 
w aferę tę wmieszane są różne wybitne oso- druaiego ze firannictwa demdkratycznego, Be~ wątptema r~ąd polski powle~zaJąc 11· Gdyni. Przyjęto jednomyślnie następującą 
biitości polityczne, pomiędzy innemi ~·Mac któ~zy przeprowadzają śledztwo. Jeżeli stwier- Drowi. Chlapowsktemu tak o~powtedztal rezolucję: 
Adoo, zięć zmarłego prezydenta Wt[so~a, dzą oni nadużycia, wówczas prezydent co- sta~owisko erał .rrz~deff('s~ktem po~ uw . "Połączone komisje sejmowe przemysłowo-
który z ramienia partji demokratyczneJ mtał tnie koncesje, a winnych ministrów postawi gę,1ego zna. omt e w~ 1 1 aCJe gospo a~cze, handlowa i morska w uznaniu potrzeby po
postawić swoją kandydaturę na prezydenta przed sądem. Ze swej str::my Senat powie- kto~e obecm~ tak wybtt~ą.:olę odgrywają w siadania przez Polskę własnego portu na 
Stanów. rzył swoim komisjom d.:>kładne zbadanie ca- po h tyce, gdyz na polu .sctsle dy~lomatycz: Bałtyku i powołuj 1c się na uchwałę Sejmu 

Sprawa przedstawia f ię w sposób nastę- łej sprawy. Już różne wybitne osobistości . nem ~.owy p~seł Polski w Paryzu do teJ z dnia 23 września 1922 o budowie portu 
pujący: Dwóch członków rządu p. Denby, składały przed senacką komisją zeznania. l pory JCszcz~ m~ pr~cował.. . . " w Odym, wzywają rząd, aby zastosował 
sekretarz dla spraw marynark1, oraz p. Al· Ustalono, że b. minister fall istotnie otrzy- f • francuskt ~ztenmk "~ettt .. Partsten wyra- w~zelkie środki natury prawnej i finansowej 
bert B. Fali, sekretarz dla spraw wewnę- mał pewne sumy od grupy "Sinclar" i od; za. zadowolem~ ~ nno.mmaCJI Dra .ch.łapow- celem przyspieszenia budowy tego portu o 
trznych, udzielili koncesji na tereny naftowe, p. Doheny, chociaż oskarżony tłumaczy się, Isktego podkresla]ą-, ze komp:tenCJa, Jego w pojemności conajmniej 2 i pół miljon1 ton, 
które miały być zarezerwowane na potrzeby że p. Doheny udzielił mu jedynie przyja- ' sp:aw~c~ gos~orarczych moze byc w Pa- gdyż budowa tego portu staje się coraz bar-
marynarki. Tereny Feapot-Dorne w Wyo- cielskiego wsparcia. Co do ministra mary- ryzu ar zo uzy eczną. dziej naglącą potrzebą państwa". 
min g przyznano grupie "Sinclair", a pewn.e n arki,. P·. Den by, to S~nat, dot?~g.a się je~o l SEJM POLSKI W W AR SZA WIE 0 OPIE- ' Rezol~cja ta. wni~sio~ą zo:>tała na peł-
tereny kalifornijskie przyznano "Panamen- u~tąp1e~ta. Senat przyjął rowmez jednomy~l- CE PAŃSTWOWEJ NAD WYCHODZ- nem pos1edzemu SeJmu . 
can Petroleum and Transport Company", me wmosek, aby prezydent cofnął koncesje, ~ l 
na czele której stoi p. Doheny. Tereny te udzielone nieprawidłowo. TWEM POLSKIEM. POLSKA PRZECIWKO REWIZJI UKŁA-
były własrtością państwa i nie m~gły być Demokraci usiłują oczywiście wyzyskać W lutym b. r. Sejm w Warszawie zasta-l DU WERSALSKIEGO. 
przyznawane 0 . obom pry~atnym, J~k tylko skandal naftowy w walce wyborczej z re- na_wiał się !lad sprawami w~ch.od~twa pol- Poseł Skirmunt złożył wizytę premjerowi 
pod wa~unkamt, ust~Io~ymi w u.stawte. Ty~- l publikami, za rządów których doszło do po- sk.tego, rozstanego P~ całym swt~cte .. 0 f!la: angielskiemu Macdonaldowi i w związku z 
czasem. jeszcze za zyc.ta prezydenta. Hardtn- dobneJ· pananly. Tymcza"em republl"kani·e w1ano sprawy szkolmctwa polsk1ego t optekl .. t · 1 k. H d t "' d t k" · A p 'ł . . p mową mmts ra ang1e s tego en ersona, zCi· 
ga udzJel<:mo koncesy_J, yrzyczem nhie zas o- dość zręcznie odparli te ataki, dowodząc, że ł udszpas ~rsRieJ w .. m1eryceł ~. noNc~eJ 1 oh- powiadającą rewizję traktatu ' wersalskiego 
sowano się do przepisow prawnyc · w sprawę tę wmieszany je t kandydat de- .U Rm~~e~ umunJ!, . UĘO\aWJI, ter.;fze\ oświadczył, że Polska będzie zmuszoną ob· 

Pierwsza nieprawidłowość przy udzielaniu mokrałów na prezydenta i zięć p. Wilsona, 1 f,SJt. S 0. prze~o~~fmac P?szcz~g~ nyL myśleć środki zapobiegawcze na wypadek, 
koncesyj polegała na tern, że minister ma- p. M~c ~d9o, który podobno również do- pos 0~' eJ!"" .ue n~ a 1 we~wac rzą 0 ro~- gdyby oświadczenia Hendersona stały się 

1 ł k 1 t ł d d 0 h p M toczema op1ek1 panstwoweJ nad wychodz- . , . d . . . 1 k" . rt k' rynarki, p. Denby, prze a na swe~o o egę s a ptemą z~ . ~ grupy ? eny. . ac cami polskimi. rzeczy~tsct~ ąze~tem anb~1et s ~eJ po t y 1 
min. spraw wewnętrznych p. f all a prawo Ado o był mmtstrem ~karbu 1 otrzymał po- z~gr~mczneJ, a me oso 1s em1 wynurze-
ud zidenia koncesyj na terenach, na- dobno od grupy Doheny 250,000 dołarow. Punkt pierwszy tego wezwania, ważny mami. 
leżących do marynarki. Według ustawy me Jest rzeczą ja'~ną, że dokoła tej sprawy także i dla nas w Brazylji i Argentynie, Przyjęcie zdania Hendersona przez gabi
mógł on się tego prawa pozbywa~. Następ· snuje się najróżniejsze intrygi. Pisma ame- przytaczamy dosłownie: "Wzywa !:.ię rząd nent angielski-zdaniem p. Skirmunta- wy
nie koncesyj udziel~no na zasadz1e pryw~: rykańskie prześcigają si~ w podawaniu sen- do przedstawienia zasadniczego planu w wołałoby wzrost pragnień zaborczych nie
tnej umowy, natomtast należeło wy::.tawlc sacyjnych rewelacyj, dotyczących tej brudnej sprawie szkolnictwa i opieki duchownej po- których pań tw, pn.eciwko czemu Polska 
tereny naftowe na licytacje. afery. Można się spodziewać, że ten nowy za granicami państwa polskiego i należytego musiałaby zastosować środki zapobiegawcze. 

M. · t t h F 11 ' t' skandal nie pozostanie bez wpływu na przy- zagwarantowania (2.abezpieczenia) powyższe-
t m s er 1praw wewnę rznyc P· a 'K o- go w konwencJ·ach (umowach) z odnośnerui 

ry Od tego Czasu usunął si,.. z życia pu- szłe wybory na Pcezydenta, gdyż każde stron- , 
• '1: • • państwami, względnie w osobneJ· umowie". 

bł. ne·go oskarz·ony Jest o korupcję 1 o nictwo usiłuj· e przerzucić odpowiedzialność, ICZ ' Wniosek ten wyszedł z łona prawicy. 
przyjęcie od tru tów nafto.wyc~ wynagro: na przeciwnika. Zdaje się jednak, .że polity-
dzenia pieniężnego za udz1elem.e koncesyJ. cy, zarówno z jednego, jak i z drugiego obo- ; 
Mini trawi dla spraw marynarki, p. Denby, zu są wmieszani w skandal naftowy. ' 
który nadal urzęduje, zarzucają, iż podJ?i-ał 
nielegalne koncesje, przyznan~ prz~z . ]~go 
kolegę i w ten sposób stał s1ę wspolmktem 

Spodziewamy się, że pnselstwa polskie w 
Rio de Janeiro i Buenos Aires już otrzymały 
z Minbterstwa spraw zagranicznych polece
nia co do wykonania woli Sejmu i poczynią 
u rządów Brazylji i Argentyny skuteczne 

POLSKA NIE NARUSZY ZDOBYCZY 
SOCJALNEJ. 

Na posiedzeniu rady gospodarczej Polski 
minister Grabski oświadczył, że przykład 
Niemiec, które podniosły tlość godzin dnia 
roboczego, nie może być dla Polski miaro
dajny, ponieważ Polska nie ma takich zobo
wiązań reparacyjnych w stosunku do państw 

W walce o miljaDy., przed sobą i tylko na ślepo dalej postępuje. Prze- się kosztowne pierścienie. Obdartus uśmiecha się Chłopak słucha si0strę i pędzi bez namysłu ku 
szedł:>zy płytki, suchy r6w, wchodzi oo do lasu, a pogardliwie do tych kosztowności i rezonuje : domowi, co tylko mu nogi starczą 
z gorących ust jego wydobywa się głęboki jęk : - Po co umarłym takie klejnoty? Czy nie Ie- Liza naczerpuje tymczasem wodę ze źródła i 

Romans z naszych czasow w 4 tomdch, - Wody, wody l Ginę z pragnienia. O Boża oiej, abym je zabrał? A 1i żywa dusza tego nie podaje przychodzą'3emu do przytornngśCi ba.r.mowi 
przez Jerzego Bornes'Z'. miłosierny l zobaczy. podnosząc go, o ile jej siły pozwalają. 

171) 
Wtem spost!.':..ega on wśród krzaków źródelko Ogladnąwszy się jeszcze raz szybko w około. Są to dzieci butlnika kolejowego który niedale-

(Ciąg dalszy). 
i zbli~a się z natężeniem wszystkich sił do Brebrzy- nadsłuchuje on bystro przez kilka sekund, a potom ko stąd mieszka. W kwadrans zsleJwo on s&m do 
stych jego fali. Ledwo jednak pragnieni() swe uga rzuca gruby swóJ kij na traw~ i klęka ebok nie- źródła przychodzi i patrzy bystro na nieszczęśiiwego. 

Niebawem wschodzi słońce i oświetla jasno sił, gdy znow traci przytomność Pada więc po- przytoronego barona. Podnióslszy go z ziemi, zanosi z pomocą dzieci 
miejsce katastrofy. Znudzeni czeka?iem ~olejo~cy, wtórnie jak nie~ywy, samotny i opuszczony, scho· , Zręcznie i szybko wypró~nia on kieszenie jego, do swojej chatki, gdzie żona jego już łoże na wy· 
idą sobie spacerem aż do następneJ cbatk1 budmka, wany w teJ gęstwinie leśnej przed okiem ludzi, t. j. zabiera, co tam jeszcze po rabunku Alfreda padek przygotowała. 
aby tam powrotu pociągu o.dczekae. . . którzyhy go zobaczyć i uratować mogli. zostałG. P(,tem ściągJ. mu pierścienie z palców, od- - Kto jest ten nieszczą~liwy - pyta lito~ciwie, 

Ledwo us~li kawal drog1, pe»doos1 ste zdała na A tam na linji się o~ywia, Z obu stron nadcho· pi na łańcuszek z zegarkinrn, wyciąga sakiewkę z patrząc na leźąceg~ Kurt11. - To może jeden z 
polu ludzka pos_tać, kt6ra _prz~z czas ja~iś leżała dzą pociągi i roi się od Judti pra~ujący€h nad o- pieniędzmi, a zostawia tylko portfal z papierami, l tych, co p@dczas zderzenia w pociągu byli ? 
martwo i nieruchomo na zleJ?I, f teraz daJe powne czyszczeniem toru z tych trupów 1 zghszczy. Om- które mu się na nic zdac nie mogą i do tego pi - To bardzo możliwe - odpowiada mąż jej 
znaki życia. . dlały i leżąc~ nieprzyt~mnia w letl,i~ bar.on. ~ic jed· sane są w obcym języku. wzruszając ramionami.. - Chociaż nie pojmuję, 

Słońce oświeca jasno skrwa ioną i oczer01oną nak o. Łt1m n1e Wie. N1kt go. tam n~e w1?z1 l o. ra . . . . . jak on. s1ę w tvm . stanie do lasu. ~ógł _dostać Po-
dymam twarz, której rysów trudno by w tym sta- towsmu, a względme . Slukamu z~ mm me m~śh . Spra~~wszy stę tak dowmpme, zmka włóczę~~ każe się to wreszCie, kt? on jest 1 Jak się nazywał. 

1
nie było rozpoznać. Cichy jęk wyrywa sH} z ust~ - Tak upływa g?dz!~a za. godzmą, a ~urt s1ę me w ~ęstwl~te l~śnef ze _swą zdobyczą. Kurt pozo Zatekgrafuję zaraz.do m1asta, ~by lekarza tu przysłali. 
nieezczęśliwego a oczy jego otworzL,ne szeroko rusza 1 znaku życ1a me daJe Obok mego rozlega staJ~ zaw-;ze leszczek.~erue~o~y~ ł . b - Obawiam tnę, że mu JUż żaden doktor nie 
patrzą osłupiał~ w około. się cichy szmer źródelka, a wysokie drzewa bako· d . Noowtu up Ykw

1
a. 1 a go .ziB 1. s ~ńceb JUt ż. zac do pornoże - wzdycha litościwa kobieta - wygląda 

Jest to baron Kurt von Marwitz. Leżał on tak: we otaczają go chłodnym cienie'll. . z~. ~ orz~ .0 ejowym .ucisza Się 1 ro 0 mcy 0 • takt jak gdyby lada chwila miał umrzeć. 
daleko M ao w ciemności nie spostrzeżono i caf- Wtem odzywa się w krzakach szelest.. a z po )ezd~JI\ pocJągie~ do. mias.ta.. . - Dlatego właśnie się ~pieszę l - odpowiada 
kiem ~ nim zapomniano. za nich wychodzi postać ludzka. Nie budzi ona l J t t tern ~ zdywaJ 1 t81

1
e td~Iecdlę~e głosy w_, l~sJe. poczciwy budnik i biegnie na stację do urzędu te· 

, . • • • . . . . • . . . • . . . • . • • .~ . wyglądem swyill zaufania. i J.lOznać w niej na pi er es o mo~.oe w u nas c e m~ Zle~czyna,. z uuzym legraficznego. 
L ż ez tyle gadzin bez przytomności, budzi wszy rzut oka włóczęgę l bandytą. kosz~~· w którym ma uzbi.erane !agody 1 ~lods~y Nocą przybywa dokt6r, a tym samym pocią• 

. e ąc prz . . f d · ł za umarłe od meJ chłopak, który dobiega dztko 1 w1doczme · · d · · d · · · · d 
&H~ baron Mar~It~ (które~o Al ret mia b l l Podarte jego buty i wyszarzałe gałgany har mo . uradowany do źródełka. giem przyJe! ża]ą Jeszcze WaJ męże y~m 1 ]e oa 
g~) z oszołomienia ~~ule on sraszlny 6 t w dg oa· nizuill wybornie z wisielczą fizj~Dgnomją jego twa · Nagle spostrzega_ madwa, ludzk·ą postać na zie- kobieta. Są to towarzysze podrózy Kurta, którzy 

9 z p >wodu głębokieJ rany a spa one us a z r d C '1 swoich krewnych jeszcze nie odnaleźli. 
Wl . 

1 i. 0• . z pragnienia rzy, obrosłej dziko siwą, szczecinowatą bro ą. hce mi i wydaja przeraź :iwy okrzyk zdziwienia i zgrozy: Przvbywałi oni tu z lekarzem w ńadziei, że 
dza)ą we~nątrzn~ gorącz ę. ~me.ra 0

1
° . · on właśnie ugasić prscoienie swa u żr6dła, gdy - Umarłv jakiś ! - krzyczy. - Patrz Lizo J 

Podn ósłsr.y się z trudnośclą 1 .o~ ądoąwszy s1ę wtem spostrzega postać nieszczęśliwego barona trup jakiegoś· człowieka. ' ' ten znaleziony przez budnika ranny może być tym, 
w ~koło, sp~strzega zet ~grozą mLI.eJs?e .katas.t~o~~· Cofa się on przerażony, gdyż w pierwszej chwili Przestraszony chłopak chce uciekać, lecz dziew· za którym szukają. Pozoają jednak na pierwsze 
a p~erwsza Jego . myś . Jest o ? c'~mel, ż]e~o za t~~~ myśli, że ma przed sobą zwłoki zamordowanego. c~yna łaoie go za ramię i zatrzymuje. I ona się spojrzenie, że sio w swoich oczekiwaniach omylili, 
Gdzie on~ ? Co s:ę z mą stało · .'t.Y e Y on.. Ga;Ji lm się na niego zatrwożony i nieZ'lecydo· boi, lecz mimo przerażenia zostaje na miejscu i Zaczynają teraz W~ttpić, czy Kurt mógł wogóle 
ma~twa l zwęglona pod zgliszczami ? Czy mo"'e ją wany i nadsłuchuje na ws:l.yslkie strony. Jeżeli go zbliża się ostrożnie do letącej postaci. należeć do tych pasażerów, gdyż nie ~naJdują przy 

1ktos wyratował 1 • • tu kto zastanie, to pomyśli, że on go zamordował. nim nic wartościowego. 
Gnany śmiertelną trwogą pod~os1 on s~ę z na- Ntc się jednak w lesie nie rusza tylko od stro - Nie bądt tchórzem takim, Janku - uspo Doktór konstatuje, że rana pochodzi z mocnego 

tę~eniern wszystkich swoich sił, m1mo, że ~1ę led.._-v~ nv toru kolejowrgo dochodzi go szm~r pracujących kaja swego braciszica, który drży na calero ciele, uderzenia żelazem, albo c~emś podobnem, przypu
~a n~~ach utrzyf:Uać ~oże. Głowa mu Etę kręc1 1 tam robotników, a po chwili świst donośny nad - - Popatrz, on przeciez nie umarł. On się rusza. s czają leż że nieszczęśliwy został napadnięty przez 
Jak piJany chwieJąc s1ę to w t~, to w ?wą ~tror.ę, chodząceJ lokomotywy Kurt daje teraz rzeczywiqcie znaki życia. Po- jakiegoś urwisza i obrabowany. 
zbh~a się on do dopalających SIQ powol1 zghszczy. . rusza 1!ię i jęczy cicho przez zamknięte usta Dziew- Kurt sam nie może jeszcze dać żadnych infor-

- Liano, Liano ! - jęczy Kurt ledwo dosły Zebra~szy na odwag.ę, pr1ystąpuJe. włóczęga czyna przystępuje mężnie do niego s pe'nern litości macji co do swojej osoby, bo jest nieprzytomny. 
szaloym,. głosem . ..:__ Dopa'ilłszy d? masztu ~ygnalo do. domn.er_naoego trupa .1 .bystro mu się przypa· spojrzer1iem. Doktór prtypatruJe się papierom w portfelu, które 
wego, opiera 0 cie~o pr-'ez chw1IQ gorącz - ą stra truJ?· Musi t~ być wielki. 1 b?araty pan,. pozn~ć t? - Janku biegnij pr~dko do domu i zawołaj Alfred rannemu w zamian za jego własne do kie· 
pionu czolo. Głowa go pali i pęka z bólu. Oc~y po Jego .ubramu, Z karr:Jzelkl ]e~o zw1sza CIQ~~'· ojca, - móY.'i do brata. - Ja tu tymczasem zo- szeni włożył 
;~go tak są zamglona, ze nie widzi en teraz me złoty, m1sternej roboty lancuszek l na palcach lśrull stanq. - Jest to Amerykanin, niejaki doktór Scbef· 
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DR AL"LEG'łlETri FILHO. 
LECZENIE OGOLNE 

SiFCj 'llnusć: choroby kobiece i dzie· 
c' n M . L, '•.YJ!T.uje od 10 do 12 i od 4 
do 5. 

Kon!:ult:Jrjum i re2:vdencja: ul, Com
mend dor Auu·o n. 5v. Telefon n 650 
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zwycięskich, jak Niemcy. Rząd pol· 
ski podjął się przeprowadzenia w 
tym kierunku takiej naprawy wa· 
runków, które nie naruszają zdo
byczy socjalnej. P o trze b n e je s t 
atoli zmniejszenie zbyt 
w i e l k i e j i l o ś c.i ś w i ą t w 
Po l sce. 

MINISTER SOŁT AN 
POZOSTAJE 

Wydział prasowo-polityczny Pre 
zydjum Rady Ministrów stwierdza 
że obiegające prasę wiadomości 
dymisji ministra spraw wewnętrz· 
nych, p. Sottana są bezpodstawne 

UCZCZENIE UCZONEJ 
POLKI. 

Dnia 24 lutego br. odbył się w 
sali Rady miejskiej uroczysty wie
czór ku czci prof. Marji Skłodow
skiej · Curie. Uroczystość zagaił 
prezes Rady miejskiej senator Ba
liński, który ogłosił nadanie oby
watelstwa honorowego miasta sto
łecznego Warszawy wszechświa
towej sławy wynalazczyni radu w 
25 lecie jego odkrycia. 

W imieniu nauki polskiej zabrał 
głos prof. Boguski, imieniem me
dycyny przemawiał prof. Czyże
wicz, a w imieniu kobiet polskich 
przemawiały p. senatorka Szebeko 
i p. Dr. Daszyńska-Oolińska. 

Wiadomości z Rio de 
Janeiro. 

Rio de Janeiro, 29 -lll ~ 1924. 

Drożyzna jaka ciągle się powiększa i 
to najburdziej nu przedmivty niezbędne 
do życ•a StJO wodowala wydanie przez 
rząd szeregu zarządzeń, mających na 
ce'u zmniejs1-enie cen do norm ;:r;ożłi . 
wych. Rt:eczywiście niektóre prouukta 
spożywcze jak n.p. mleko, mięso sprze· 
dawane ~q 1.o ceoach conaimniej o 50 
proc. wyższych oad te ~a jakie można 
je w Rw s pr.ledać, nawet z dobrym za· 
robir1em. To samo odnosi się do cukru, 
jaj. ziemniaków, grochu i t. d. Tak mle• 
ko ko:iztujo 900 r ''jsów za litr, wtedy gdy 
wie!kie przedsiębiorstwa dostarczają go 
do fl ;e po cenie 450 rs. za litr. Jednak· 
żo Rząd n;e ustanowił dotychczas, jak 
to w i 918 r. zrobił Prezydent Wence• 

slao Braz tak<Jy na sprzeda~ detalic7.ną 
przedmiotów pierwazef potrzeby. Bez 
takiej obowiązkowej taksy walka 7. dro 
żyzną i lichwą produktową będzie nad. 
zwyczaj trudna, gdyź dostarczanie rro• 
duktów ludności przez organa rządowe 
i sprzedaż w rządowych, a właściwio 
na rząd zajętych sklepach, jak każde 
gospodarcze przedsięwzięcie rządowe do 
celu nie doprowadzi. A to ternbardziej, 
że najwaznieJSZ!:i przyczyną drożyzny jest 
zmniejszenie się wartości papierowej jed 
n ostki monfltarnej. W artość bowiPm rn l· 
rejsa w stosuoku do złota spadła w po· 
ruwnaniu z 1914 rokiem o 60 proc, czyli 
że dolar, który kosztował okolo 3 rnilr 
dziś kosztuje wyżej 9•ciu. A że wogóle 
c~ny miejlicowych nawet rroduktow nor. 
mują s;ę w zależności od cen na rynku 
wszechświatowym, nic więc dziwnego, 
że cena wszystkich wogóle produktów 
w Brazylji rośnie nil'!ustannie w stosun. 
ku do papierowego pieniądza. Wzrost 
ten uskutecznia się powoli, wolniej niż 

spadek wartości papierowego i)ieniądza, 
ale jest fatalnym i niczem niepowstrzy• 
many!ll· Naturalnie w takich okoliczno· 
ściacb co zgrabniejsi pomagaJą sobie 
rozmaitemi sttukami, pozwalająceroi im 
na robienie dobrych interesow na niedo• 
statku ogołu i widzimy takie zjawiska 
jak wzrcst cen nadmierny, spowodowa 
ny przez tak zwane ac;:abarcamento, czyli 
gromadzenie produktów w niewielu r~· 
kacb i niewypuszczanie lch na rynek 
inaczej, jalr po ceuach nadmiernie wy1 
soki ch. 

Polska Warszawa 3, - Przy. 
b~ł tu J ·11 1 kwi tnia b • szd ru 
muń:;l:1 g .1 sztabu. gl!neralnego1 ge. 
n('rał F1 1resco. 

Wa;s ... wr .. 3, - lnformacj() te 
legraf c?.ne nad •· słaoe z Moskwy 
zawiadamiaj!&, Ż'J rząd bolszewicki 
zar~ądz.1ł nowe uwiEr~ienia katoli 
ckir.h kapłanow. 

Warszawa ł - Wody na Wisie 
zaczynają znacznie opadać. 

Rosja. i. ga 3. Dziennik bol 
szewic~ 1 •LVI· s't c urzędowy or· 
g:m rz· du sowieckiego zapowia· 
da przv1ęcie przez rząd progra. 
mu utrzymania woj k czerwonych 
w taki·n stani"J aby · zaws?e były 
gotowe d , wojnv 

Pek•n 5. - Na nalegania dele 
gata rządu boiszewiekil go rząd 
chińskt odpow1ec.l ział1 że gvtów jest 
podpis .. ć traktat rosyjsko chiński, 
ale pod waru kieruJ że z ni€'go wy• 
cofaną zosianie klauzula dotyczącą 
zawieraoia traktatów z ł!'zeciemi 
państw~ •ni ponieważ przez te klau• 
zul~ m' głyby być n&rażone intere
sy tak Rosji, jak i Chin. 

Ponadto rząd chiński żąda wy· 
cofanią wojsk sowieckich z Mon· 
golji i ocroczenia załatwienia kwestji 
włas'lości kościoła w Rosji. 

Francja, Paryż 3 - Dyrt·ktor 
wojsko· t J służby radirltele~raficz 

ro ostatnie praktykowanem jest od 
dawnych czasów w handlu rioskim i 
niektóre gałęzie tego handlu mają swo · 
je bardzo już stare i potężne organtzacje 
normujące według swero widzimisi~ i 
interesu ceny kontrolowanych przez się 
produktów. Najstarsza podobna organi· 
zacja jest grupa handlarzy owocami. Ci 
wykupują wszystkie owoce, jakie przy· 
chodzą na rynek i sprzedają je po sza· 
!onych cenach-tuzin ;ablek od 6 do 12 ny, gea erał Feret, przedłożył Aka 
milrejc:;ów t i t. p To sa::!lo z mięsem, . demji t. mie1~tności w Paryżu nowy1 
cukrem... Ale, jak już ~admieniłem Efl 

1 
prZPZ s•eble wynaleziony sposób 

~o pr~~czyuy, że .tak P?W~em dodatk.owe przf'rzu nia światła za pornocą fal 
1 możhwe, )ejyn1e dz1~k1 trudnośmom, . _, 
jakie ma do przenoszenia handel w ogó· śwJetlaiJvCh . 
le, jak to wyśrubowane do niemożliwo Przy użyciU swego wynalazku 
ści podatki, trudność transportu, to jest generał Feret sprawił, że ~wiatło 
dzięki składowi gospodarczego życia pewnej (/.viazdy spowodowało zmia 
kraju i miasta •. ja~i się w~tworzył pr~e~ ny prąo"u elektrycznego w ten spo• 
lata gospodarki fmansoweJ, bacząceJ h . 
tylko qa obcią~anie podatkami, nigdy nie sób, że te~ze zam!emovy został w 
wystarczająceroi na pokrycie wciąz ro· tonyJ P"Ze]ęŁe przez rad10telef )n. 
snących rozchodów 

Zarz~dzenia Rządu nie usuną głów~ 
nycb przyczyn drożyzny, a terni są nad· 
mierne wydatki paflstwa i miasta, cią· 
gnące za sobę zmniejszanie si~ wartości 
papierowego pieniądza bąr1ą tylko palja1 
tywani na ogół bezskutecznemi, dopóki 
wartośe milrejsa nie wróci do pnedwo· 
jenoej wysokości. Wtedy dopiero będzie 
mo~liwa i owocna walka z drożyzną i 
lichwą produktową. 

Dowiadujemy się, M .I!Ominacja P. Wła• 
.dysława Mazurkiewicza na Posła Rze
czypospolitej Polskiej w Brazylji ogło · 
szoną już została w .Monitorze•. 

ESKI 

Włochy. Rzym 3. - Ojciec 
św. Pmti XI przeehł poraz wtórv 
25 tvsie"V lirów dla. dotkni~tych 
l{atastrr f oowodzt w AmaJfi. 

Rgym 3 -Z Me'•s•ny donosza1 
że n')w 1 w buch wuhnnu Strorn 
boli zaniepokOił bC!.rdzo mieszkań 
c6w wyspy S~romboli i pobliskich 
wysp L1 oari. · 

Wybuch spowod·)wał gwałt.ow!lf! 
w2burzf'nie n::orza. Wulkan wyrzu 
ca z ait: bie ogromnej wielitości a. 
mienie i niezmie··na ił ść ~ary. Kil 
kanaśch~ osób zo ·tal poranionych 
karniemamiJ wyrzuconeroi prz~z 

wulk n.n, Ludn"sć w popłochu optlSZ 

Ci: a t> .ve ruH:szkania i kryje si~ w 
mit'jsca bezpieczne. 

rr,inis1• r spraw zagr?nicznych von 
Roseo~erg 

Londyn 6, - Agencja ,Central 
News« telegrafuje z Berlina, ~e 
wiza na paszporcie bt:dzie teraz 
kosztowała w Niemczech 500 fran• 
ków, z wyjątkiem dla dzi~nnikarzy 
i podc6iu~&crc1l aientów handlo. 
wych. Porlniesienie taksy spowodo· 
wało oświadczenie jedne60 z sena· 
torów amerykańskich, że w Niem
czech r)rz-ebywa dużo miljonerów, 
obcokrajowców zwiedzaJących to 
p o:. ńslwo. 

Rzym 4 - Wyższa Rad~ Pro 
oagand f Wiary zebrała siq w dniu 
2 kwfetnia br. ab1 definitywnie u 
stanowić sposób w j~.ki maja być 
rozd~ielonB pi~nił\Jze złożone na 
rzecz Kościoła katolickiego przez 
wiermrch całego ~w attr. Pieniądze 
te maią być rozdzielone pomiędzy 
wszy"łllne istnie!ące mis~e katolickie. 
Konferencji, na której tyli obecni 
przedstawiciele Francii, Niemiec, 
AnglJi, Stanów Zjednoczonych; Ba· 
wa"ii i Austrji, przewodniczył kar Hiszpan ja. Madryt 6.-Wiado• 
dynał Van Ros"ium. mości nadesłane do Madrytu do .. 

Rzym 6. _ z Genui donoszą, noszi\, źe miejscowości :Monachilł 
że liczna grupa tam"f!jszych miesz, która jest sro.:łow1skiem wielkiego 
kańców, pozdejmowała tablice ulic przemysłu i p.::siada ogromne fa1 
z napise!D Wilsona i w miejsce ich bryki cegły, dachówek i papieru, 
umteściła ionP, z napisem dzienni grozi kompletna zagłada z powodu, 
karza Bonservizt'egl) niedawno za w ostatnim czasie spostrzeżonego, 
mordowant go w Paryżu przez a 1 obsuwania się gór s którerui jest 
narchistów. otoczona. 

Persja Londyn 5 - Tel~gra-' 
fai& z Teheranu, że pierwszy mi 
nister perski proklamował repubłike 
(Wiadomość ta jest sprzeczną z 
po ... rzedoi~. która podawała, że 
rzad perski rostanowił nie zmie' 
niać rządów awmarchicznych na 
republikańskie, a żądać tyllto abdy 
kacji obecnego szacha na 
nast~pcy tronu. P. R.) 

Meksyk. Tacubaya 4. -
czas przedstawienia kinemą. %r a. 
ficznE>g .J na jednym z tutejszych 
przedmieść wybuchł gwałtowny po 
żar i tipowodo Nał śmierć przeszlo 
50 osób Przy~uszczają, że pożar 
spowodowało wadliwe urządzenie 
~wiatła elektrycznego. 

AngJja.' Londyn 4 - · Telegra 
fuj& z Portu Sudan, że na okrecie 
angiehkim ,Frangest<!nc wybuchł 
pożar. N '1 okr~cie tym znaJdUJe się 
't)rz ..:szło 1200 pasażerów. Kapitan 
okrętu, po zawezwaniu pomocy, 
spiesznym marszem dl\ŻY' do Portu 
Sudan. Bł•ższych szczegółów b"ak. 

R10 de Janeiro 6. - Z Londyna 
donosz4, że dato si~ czuć trzęsie· 
nie ziemi w Redd•ngs, miejscowo• 
ści położonej w hrabstwie Derby. 
Podczas tego trzęsienia wszystkie 
przedmioty znajduj~ce się w miesz• 
kaniach zostały wyrzucone z miejsr1 
oa których sią znajdowały. 

Niemcy. Berli.!l 3 - Amba
sadorem niemieckim przy rz<\dzie 
tureckim został miauowany były 
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! KRONr A KRAJOWA i 
~s•~~e~s®sse••9aseseeee~e•e0 ., 

Z Kurytyby .. 
KORACJA ORDERU , POLO· 

NIA RESTI'rUTA«. 

W nied6"elę. dnia 6 b. m. o 1 
godzmie po poł. w Konsulacie pol· 
skim odbyło si~ uroczyste urieko· 
rowante Wizytafora K5ięży M1sjo 
narzy P( zew. Ks. Jana Rzymelki 
ord e e m .. Polonia Restituta •· 

Ks. Jan R1.ymełKa położył nie 
pospOllte zasługi na po·u uświada· 
mio.nia ludu górnośląskiego w cza. 
sie przedplt.biscytowym . Ojczyzna 
;>omna zasług jego, nadała mu przez 
swego najwyższego przedstawiciela, 
p. P;ezydenta Wojciechowskiego 
order , Polonia Restituta c ( Po1eka 
Odrodzona) czcza c w ten sposób 
i nagradzajile poświęcenie i prac~ 
w imi~ odrodzenia o jczyzny. 

Ct:remonJi udekorowania dopeł· 
nił Pan Konsul M:iszke, który po 
pi~knem przemówieniu, przypi~ł 
orler na piersi K i~dza Wizytatora. 

Liczne grono przyjaciół i przed• 
stawicieli kurytyb~kiei i okolicznej 
nolonji, obecne tej .wz~uszai~cej 
cr reroonj1 pospieszyło złożyć Ks. 
Wi t. yt.alorowi swoje życzama1 któ· 
ry ze swej strony, ddekując1 prze• 
mówił w kliku slowach, wspomi· 
nają.c przeżyte chwile współnejJ z 
innymi kaphnami1. pracy nad przy• 
wróceniem Sląska Macier.zy. 

Redakcja , Gazety P olsltiej c skła-

fl·mnltum.tlmi.ntlflnnłlltlllnnlłłnllnnmrtuntnnnmnmnnrmnmmnmhllilłnlllłllłlltłllinlllimlinlłlltlnrnmnllłlllilnmliliiłtllinnmimnmmrl•mlillillimilllł!lillililflnll•'tinlf!fl'''"nmtl11TlllTl11llll' llmnrnmmmnntfllrnh;nnmtllnrrrrrm,nntlmnmtllmmnttlrnmrrrrnrrrnt•ntrnrnttrrmttrnrrrm.mmmntmmnllnltlfflmnnmmmttlttnnmmrnmnnrmmtrrmlilł 

fteld - mówi do stojących w około obecnych. -
Oto p<>piery, które f,kt ten stwierdzają. Znamy 
przynajmniej jPgo nazwisko. Mo~e się władzom uda 
odnaleźć ja o krewnych, 

Budnik oświadcza gotowość zatrzymania chore
go o siebie 

- Bardzo to wątpliwe, czy on wyzdrowieje
mówi lekarz na odchodnem, a że oa żadnych pie· 
niężnych środków przy sobie nie ma, to na razie 
będzie gmina sąsiedniPj wioski musiała ponieść 
koszta jego utrzymania i leczenia, 

- To mi jest obojętne. Ja nie żądam żadnej 
~apla.ty - mówi poczciwy budnik. - Jest to mój 
(lbowiązek chrześcijań~ki przyjąć tego r>ieszczęśli· 
wego !JOd swój dach i zrobie dla niego wszystko, 
co tylko będt1e w mojej mocy. 

Odprowadza doktora do wagonu, a żona jego 
Mstaje podczas tego przy chor-ym Niebawem wra
ca budnik· do dornti, właśnie w chwili, gdy Kurt 
otwiera oczy i szepcze le;iwo do'!łyszalnym głosem: 

- Liano, gdzie ty ? 

Patrzy on na obecnych dużemi, zdziwioneroi 
oczyma, lec~, gdy chce usta otworzyć, aby o coś 
jeszcze zapytać, robi mu si~ słabo i oczy jego 
u6w się zamykaią. 

- Oa umiera l - woła żona budnika przestra· 
szona. - On się więcej nie obudzi. 

ROZDZIAŁ CLXVII. 

Szczęśliwa ucieczka. 

Zupełnie uspokojony wraca Rudobropy ze swoi
mi towar·;.:ys~ami do obo~u swego w głębi jaskini. 
Rltl€r padł pr1.ecież przed jego własneroi oczyma 
w przepaść , hafJony jego kulą i laty tam na wieki 
pcgrzei>rmy. 

Tak m~·śłi Rudobrody i cała jego zgraja Tylko 
Borsuk nie zdaje si~ być zadowolony, 

- Trzehuby jeszcze za nim szukać - mówi 
do Rudobrodego - może gałgan ten przecież z 
życiem U3zedł. 

- Aloz to niemo~liwe l -- irytuje się Rudobro
dy. - Jak go nawet kula moja nie .traf1ła, to 
prze· ioż w wodzie utopić się tnusiał. Możemy sobie 
wi~c oszcz~d~ć pracę szukania. 

l 
- Kto wio l Może on się mimo wszystkie., o Zanur.zyli się wprawdzie obaj az do głowy w galerji wzdłu~ jaskini. Pod sobą słyszą szum wody, 

uratował - upiera się Bor·suk. wod~. ale to im nie za<:zkodzi Miller pocitlgoął t. J. podziemnego strumyka, a z drugiej strony 
- Głupiś ! - złości si~ herszt przemytników nrzełożonego swego na wysterczającą z jednej ścia- ci!4gnie się rozległa gigantyczneroi skalami otoczona 

- Jak ci to jedPak przyjemność S!lraw:a. to mo- oy skalę, i zgasił latarkę swą właśnie w chwili, równina. ZdaJa podnosi się terasowato owa cżęść 
żesz tam zeskoczyć i kark złamać Ja nie myśl kiedy się Rudobrvdy nad przepaścią pochylił, aby jaskini, do której się hrabia Egon najpierw dostał, 
głowy swej narażać. zobaczyć, co się z uciekmierem stało. Z zapartym gdy się z tego podziemnego grol:-u uwalniał. 

- No, to może ty masz słuszność. Niech i tak oddechem oczekują oni obaj oddaienia się bandy- Tego wszystkiego obaj podróżnicy z powodu 
będzie - mruczy fałszerz banknotów, wzruszając tów i słyszą przedwczesny tryumf Rudobrodego ciemności widzieć nie mogą. Tylko szmer strumyka 
ramionami. - Parniętaj jednak o mojej przestro· oad przypuszczalną tragiczną śmiercią R1ttera. przerywa ciszę nocną. 
dze, gdy się komisarz tu pewnego dnia zjawi i za Niebawem ucisza się jednak i Miller pociska Ritter i Miller przysłuchuj" się szumowi temu 
kark nas złapie. znów swą latarkę. przez chwilę, siedząc na skale. 

- O, ty zawsze widzisz upiory - szydzi Ru - Jeszcześmy nie uratowani - mówi on do Nie czują się tu wcale pewni, bo jak długo nie 
dobrody -- Jego duch zostawi nas przecież w spo Rittera, który o wied~ia ~a ręce. - 81ndyci ci opuszcz14 tej dutej j-.skini, narażeni są zawsze na 
koju, spodziewam się. . myślą. wprawdzie •. że pa~ ju~ n!e ~yje, lecz za mną niebe~pieczań:;two s ,.,otkania i dostania się w r~ce 

- I tego drugiego nie złapaliś..ay, który korni będą Jeszcze daleJ szukali. Mus1my dlatego być po· Rudobrodego i jego baneoy. 
sarza uwolnił - mówi Borsuk nie dając si~ zbić dwóJnie ostrożni. Godzinami już trwa ich wędrówka, a przecie~ 
z tropu. - Czy myślisz, że i ten upadł w przepe ść· - A'o jahe się z tej wody wydostaniemy? nie znaleźli jeszcze drogi wyjścia z tego niezmie• 
i kark złamał'? pyta Ritte~a trwożlfwi~, oglądają~ się na wszystkie rzonego ciemnego grobu we wnętrzu góry. 

- Naturalrilie. Gdzieżby siv zresztą mógł po l strony, o. Ile s~abe. światło. latarki ~a to poz~ala.l. Dręcz~ni ~óżn.emi myślami, spoczywajłł troch~ 
dziać? .. Obavnam s1ę, ze my s1ę stąd me wydostaniemy 1 naradzaJą SIQ cicho co dalej począć. 

- Mul'limy za nim szukae t· oa górę. bo widzę ze wszech stron tylko same sk9ły. ~ Nie możemy się zbliżyć do tego wyjścia1 
- Hm l jeżeli koniecznie chcesz; to szukajmy - Mamy przecież sznur, za pomocą którego się które znamy, bo by nas 5andyci z pewuością przy-

- ulega Rudobrody, zbity z tropu. - Mo~e być, będziemy mogli wydrapać - podesza go Miller. łapali l - mówi Ritter. - Innego zaś nie znamy 
ze on tu w jaką§ dziurę wlazł. Cbcialbym tylko Nie maJąG innej drogi wyjścia, muszą oni wy i nie znajdziemy. Połoźenie nasze jest rozpaczliwe 
wiedzieć, kto to właściwie mógl być. drap ć się po jcd'lej ze ścian skalnych Miller bro· kochany panie Miller. ' 

- Bez wątpienia, ten pomocnik leśniczego - dzi datoj z latarką w ręku we wodzie, a Ritter - Straezn9 ! wzdycha t"jny agent. ..... Nie 
mowi Borsuk pewnym tonem. postępuje za nim trzymając Sift jego powroza, aby pozostaje :1am nic innego, jak tylko tą tirogą iść 

- Co? Ten człowiek? Czyś go oozDtJ.ł? - nie upaść dalej Przecież g• lzioś i kiedyś musi się skoi1czyć 
irytuje !liQ Rudobrody. Woda jeo:t miejscami tak głęboka, że im aż do ta szatańska jaskinia. 

- Nie, mogłem tylko przelotnie widzieć, ale szyi dochodzi, mimo to przechodzą oni i!l szczę - Zdaje się mi że nie mamy innego wyboru, 
ktoby to zresztą mógł być? śliwie i wspinają się na (llbrzymi blok sterczący z jak zginąć tu marnie z głodu, .albo oddać się w 

- Mniejsza o to zresztą l Główna rzecz jest c emuości fal. ręce bandytów, na ła~;kę i niełaskę tako~·ych -
aby nam ten lotr nie umknął Chodźmv i szukaj 1\liHer rozwija teraz długi powróz i uwiązawszy lamentuje Rttter. 
my za nim. kluc~.kę, rzuca ją kilka razy w górę, dopóki się nie - Zdaje siQ mi że banda już znów w1t tuZ . 

To mówiąc, podskakuje Rudobrody i r rzeszu· 7.8Wtesza na jednym ze szpiców skalnych. Jest więc za nami l - mówi M ller przestra~zony i wskazuje 
kuje jaskini~ raz jeszcze gruntownie z hHitmi swoi możnośń wydrapania się na górę. Ritter w~pina 7.a siebie. - Pulr.t pan, panie korui:;arzu. Oto 
mi. Zeskakując do ciemnHj n eskończenie głębok1ej się pierw4zy, za nim idzie· M I:er i podciągnąwszy blask, p~dający z pochodni. 
przep>·aci, polecił Ritter B()RU swą dus~.e bo w U· znów szour •. wyci~ka wodę ze sweg.o ubrania. To - Rzeczywiście l Precz z latarki\! - upomina 
ratowanie swe nie miał na)mniejsz(lj nadziei Kula amo czyni 1 komu~arz, a potom udaJe się w drogę Rttter 
Rudobrodego nie zraniła go 'o\ j)rawdz e ~tle w ter Prowadzi ooa po wą.,kich śc eźkacb wśród M t! lor gasi prędko la tatkę, aby się nią nie zdra
wodzie na dnie, otoczonej kończaste,ui skałami , trasznycb przep&ści. czasami przez duM fantasty· rlzić Patrząc bystro w dół, widzą oni z drugiej 
czeka nań straszliwa śm erć. cz e jaskinir czasami znów przez ciasne i n;skie ,;trony wody sł by b ,t k świa~ła, który się staje 

Lecz Miller, stojąc aż po biodra w lodowo przasmyki. Nic ma h:oftca tej jaskini. coraz jaśniejszy i wyraźn;eJH~Y Równocześnie do· 
zimnej wodziE~, trzymał w jednej ręce Y"' 1ko la Smiertelme znużeni zatrzymują się oni aareszcie chodzi ich też jakby przyciszony szept głosów 
tarkę. a drugą zdążył zręc~aie złapać spadaJ2.CI:'go ·Ha wyt~hmenia Znajdują się oni na wysoki j i ludzkich. 
tu obok komisarza. ' szerokiej ścianie skalneJ, ciągnlłcej si~ niby rodzaj (Crąg dalszy nastl\pi 
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lad d ze • GOELHO & MOREIRA sprzedaj" n jtaniej (skład drze11a) ·ul. B. do His Brancov 60- Teleph. 847 

Czcigodne". u Kaw~ lerowi orde· 
,polonia Res' itu!tl c . swoje ~y
nia i wyrazy szacunku. 

NAWISĆ WZAJEMNA PRZY. 
~.Ą, SMIERCI DWÓCH o~ÓB 

rzedmie~cie Portao było dnia 
wif'tnia br. tea~rem tragedji, 
ej przyczyną była ni~chrzaści 
ka niena\l/iść . PrGebieg tej tra 

ji był nast~pujacy: 
iiveira Borba Cordeiro motoro• 
tramwajowy i Ąugusto Marache 
ior buchalter s t a li się nieprze .. 
anymi wrogami z t~j p rzycZF'YJ 

Oliveira nie zatrzymał pewnego 
tramwaju w miejscu, w któ 

życzył sobie Augusto Marach~. 
nia 4 b. m. spotkali sie dwaj 
gowie na stacji ~ r~mwajowej 
iPorlio~ Dwaj pasaierowie1 któ 
przyjechali do Portao t•arnwa• 

· ł prowadzonym przez motoro• 
o Ohvdrę B<Jrba usłyszyli w 
oym momencie dwa. strzały. 
wybiegli · z tramwaju, aby si~ 
konać, skąd te strzały pocho· 
y, spostrzegli z przerażeniem 
ce na ziemi trupy Oliveiry 
gust~. Przypuszczają, że Oli 

a po zatrzymaniu tramwaju spo. 
egł Augusta grożącego mu te .. 
werem i że wyjął także swój 
lwer i st"zelił do Augusta. Teo, 

raniony śrniNteloie zdołał 
cze wystrz"lić ze SWPgo rew ) i 
a i zB bić pr~eciwni~ a . Inni po• 
daj ą, że 

1
tragedjE.: spowodował 

usto, dając pierwszy strzał do 
tiry. 
bv~ira B •rba Cordeiro, osiero 
żonę i sześcioletnią, obrcoie 
ko. chora, córeczk~ Augusto 
ach e Junior miał s i~ żenić w 
u i o a kwadrans pt z,..d tragerlją 
awiał ze swą narzeczoną. 
iechrze~cijańska nienawiść tych 
ch nieszcz~~ltwyoh okryłA żało· 
i smutkiem dwie, dotychczas 
~śliwe rodziny. 

KSPLODJA NA. STACJI 
KOLEJOWEJ. 

a stacji kołejDwej w Kurytybie, 
obotnik Miguel Hodrigusz mósł 
yokę z materjałami wybucbo· 
i, nadesłane roi dla p. Gastona 
ma, nastc1pił wybu ::h tych ma· 
łów. U ·z~dcik koleJowy p. Etoy 
as de Chrtsto UCiekając przed 
chero, zosta ł uderzony odłam· 
upadającej ściany i upadł na 

~i.ę tak nieszczęśliwieJ że złamał 

Vybucb ten na szczdde nie 
odował wi~kszych szkód. 

Z Sao Paulo. 
ATASTROFY KOL~JOWE, 
ia 1 kwietnia br. pociąg po· 
zny dażĄCY z Sao Paulo do 

de Janeiro wjechawszy na du• 
~akr~t1 istnieją.cy nad rzeka 
byba, w pobliżu Rtacji Bom 
'ł, wykoleił s1ę1 powodując prze· 
enie trzech wagonów pasażer• 
. Cudowoemu tylko u~ądze· 
zawdziQczyć należy1 J.e kata• 

ta nie miała wi(kszych rrJz. 
ów i ograniczyła się do pora· 
·a kilku tylko podróżnych. 

Druga katastrofa i to poważ· l 
a miała miejsce na lioji ko· 
ej Sao Paulo - Santos. 
goż s~ rnf go dnia o gcdź, 6 
łudniu dązył pociąg osobowy 
ntos do ~ao Paulo, si\ładuj~ 
i~ z trzech wagonów. W oko· 
ór zwanych •Serra dos Santos• 
ał sie z fJOciągiem ciężarowym1 
nym z 6 1ciu wagoaów i wy. 
ł go. N agle tryby wstrzyma 
poci<~ g p~ łi u pociągu c1ęża· 
go i pasażero w te pociągu oso· 
go spostrzrgli, że poctąg tam· 
te mogąc b~ć wstrzymanym 
maszynistę z powcdu nie 

jonowania trybów, pocz~ł biec 
6ł w szalonym pędzie. Kata. 
li była nietmikniona. Poczeto 
ć na maszynistEJ i palacza, aby 
;oczeniem z maszyny uratowali 
~. Ci je~nak1 al~o ostrzeżsnia 

nie słyszeli, albo chcieli pozostać 
do końca na posterunku, nie opu• 
ścili lokomotywy i wysilali się, aby 
poci~g zatrzyma ć, jednak nada· 
remnie. Nie upłynęło kilka min11t 
pociąg wvkoleił się w pobl!żu tu. 
nelu Nr. 3 i runął na zi1 mię przy• 
sniatając swym ł'i;-ż 'lrt'm maszy• 
nistę i palacza, Smierć icb b~ła 
natychmiastowa. Nazwiska ich są: 
maszynista Joaquim Leite Junior 
i palacz J oEe Lem e. 

- Wobec cz~stycb katastrof• ja.
kie si~ w ostatnich czasach zda. 
rzają na tutejszych kolejach1 a 
które przewaźnie spowojowane s~ 
niedba1st we m władz ko!ejcwycb 
i lekkomyślnością urzędników, po
dróż koleją zaczyna się przedsta.. 
w1ać nie zbyt przyjemna, i po• 
n~tnlł a na wet odstra~zaJąca. Dziś 
zaden podróżny nie jest pewien, 
czy cały i zywy dojedzie do mieJ 4 

sca, które jest celem jego podróży. 

SENZAOYJNA S0 RA,WA 
KRYMINALNA. 

Czytelnicy nasi mustą jeszcze 
z pewnością pami'}tać zhrodntę po· 
peh·ioną w Cravinbos w stanie Sao 
PauloJ o l\tórej swego czaeu dooo 
siliśmy, a której rfiar~ miał być 
pewien francuz, ~który przez jakiś 
czas mieszkał na fazendzie , Pau 
Alto• w poblitu Cravinhos. O po 
pełnienie tej zbrodni oskarżona 
była p. Iria Jut q:Jeiro właścicielka 
tej fazendy i zn 'łDa powszechnie 
jako >>królowa kawy«. 

Obecnie spnwa przybiera -inną 
zupełnie form~, 'dziąki prywamemu 
śledztwu, pt·zeprowadzonemu przez 
reporterów dziennika tDiario Po· 
pular(( w Sao Paulo i policja jest 
golowa te:az, po długich i mozol· 
nych badaniach cał~ sprawe wy• 
jaśnić. P1zedewszystkiem udowo· 
dniano, że zbrodni~ tf! nie popcł• 
niooo[ na fazendzie'•Pau Altoc i że 
p. Iria J ttnqueiro jest zupełnie nie· 
wioną wspólnictwa w tej zbrodni. 
Dckonano uwięzienią kilku osób 
i jedna z nich!przyznała się już do 
autorstwa tej zbrodni, - Wkrótce 
cała sprawa zostanie publicznie 
wyjaśniona. 

Z Rio de Janeiro. 
WŁuSKI OKRĘr WYSTAWOWY 

»ITĄI;IAc W ZATOCE 
GUANABARA. 

Dnia 3 b. m. przybył do Rio de 
Janeiro wystaw6wy okręt włoski 
»Italiac, który odbywa podróż do 
Połudmowej Ameryki dla propa
gandy przemysłu i handlu włoskie· 
go. Na okręcie tym praybył także 
specjalny ambasador włoski dla tej 
wystawv Dr. Giovanui Giurati, któ· 
rego powitał oficjalnie rząd brazy• 
l'jski p1zez swych przedstawicieli, 
przy zastosowaniu wszelkich przy• 
należnych honorów. 

Kolonja włoska w Rio de Janeiro 
przygotowuje uroczyste i'serdeczoe 
przyj~c1e dla ambasadora GIUrati 

fesoi:a Barbosa Vianna1 · zato że 
go prży egzaminie niesprawiedliwie 
spalił, daj~c do niego cztery strza· 
ły z rewolweruJ które Vianny na 
szct~ście nie łraftfy1 a nast~pnie 
sobie t.ycie odebrać usiłował przez 
zażyc1e tr~lcizny, i przez strzał z 
rewolwe u skir rowaoy w serce. 

Po wyleczeniu sie z rany rewol• 
werowej i skutków truciznv Joao 
Martios stawiony żostał pr;ed s14d 
kryminalny i przed władze uoiwer• 
syteckie.- Po przeprowadzonej roz• 
prawie został prZ~"Z ob!e władze 
orl winy uwolniony. 

KASY RAIFFEISENO)'V • 
SKIE W P t-'..RANIE. 

W marcu b. r. rozpoczął w Rio de 
Janeiro gwe prace Kongres dla Kredytu 
Rolniczegn, którego organizacja ma na 
ce1u zakładanie i rozpowszechnian!e po 
całej Brazylji kas systemu Raiffeis9na. 
Kasy tego rodzaju urządzon4il na większą 
skalę istnieją obecnie tylko w stanie i 
dystrykcie federalnym Rio de Janeiro, a 
i te swe istnienie zawdz1ęczają po części 
swemu położeniu w blizkości stolicy, ale 
w głównej części usilnem staranom 
przedstawicieli politycznych handlowych 
i przemysłowych. którzy dobrze zrozu· 
mieli pożyteczność tych kas, dla rozwo· 
ju rolnictwa, bandla i przemysłu. 
Zakładanie i rozpowszechnianie kas 

systemu Raiffeiaena, szczególnie w Pa· 
ranie. gdzie warunki ekonomiezna są 
niezrównoważono, szczególnie w stosun· 
ku do kredytu, a przezto produkcja na· 
rażona na ciągle przeszkody, byłoby 
prawdziwe m dobrodziejc;twem. 

W e wszystkich sferach rolniczych istnie 
je pewna część ludzi, którzy cl:cą pra · 

· cować na roli samoistnie, lecz brak im 
do !ego środków rnaterJalnych Inna 
część tego społeczeństwa rolnicza go ma 
to środki materjalne, lecz niE\ chce pra· 
co wać. 
O<óż utworzenie kas raitfeiseno.vskich 

zadowolnić może jednych i drugich. 
Szczęśliwi posiadacze środków materjal 
nych pożyczają tyiL, którzy tych środ 
ków nie mają, ale na podstawie gwa 
rancyj kooperatywy (wapółdzielczości) 
zdroweJ i dobrze zorgan·zowanej. Aby 
nie było przewagi pożyczajllCY<'h nad 
biorącymi pożyczki, w kasach systemu 
Raiffeisena nie uznaje się głos~w od 
akcji, lecz tylko nommalne. W ten spo· 
sób z połączenia dwóch czynnik6w eko• 
nomiczn) ch, jaktmi są praca i kapitał, 
ujętych w przepisy kas Raiffensena, 
płyną dla kraju nieocenione korzyści. 
Rząd ~tany Parany. który dotychczas 

nie wysłał swvch delegatów na Kongr9s 
Kredytu Rolniczego w Rio de Janeiro, 
powinien to· uczynić bez straty czasu, 
by i naszemu Stanowi zapewnić zorga· 
nizowanie w na1krótszym czasie tych 
tak badzo pożytecznych, a dla rozwoju 
rolnictwa i pomyślności naszego Stanu 
niezbędnie potrzebnych instytucyj. 

Maszyny do pisania i liczenia 
Poprawla i ezyśei 

BIRUTAt DERGlNT-RAWlCZ 
przy ulicy Augusto Stelfold 34 (róll ul. 
Colombo) adres pocztowy s:aixa "x• 

Curitybl... 
(InformacJe w Banku Francusko-Wio· 
:skim, Banku Nacional do Commercio 

i w Sekretarjacie Stanowym) 

NOWA.LINJAOKRĘTO· 
Jł' A DLA POLSKl. 

1 jego towarzJszy, l -
Bezpośrednie połączeaie Gdań-

SAMOBÓJSTWO Z Mil- SCI. ska z portami ()Wy o rJeaos 
u i Gal we s ton w Zatoce He· 

Na przedmieściu Meyer odebrała ksykańsk 1ej. 
sobie życie wystrzałem z rewolwe Ta nowa Iinja okrętowa mtędzy Gd<lń· 
ru ' niej'aka Maria Dulce, po sprzecz. sk1em a ·portami poludniowyroi Stanów 

Zjednoczonych została otwart& wyłącz-
ce ze swym narzeczonym SebastJa• nie dla sprowadzania bawełny amery· 
nem Camargo. Ten dowi dziawazv kańskiej do fabryk w Łodzi. Dotychczas 
się o tt:m samobójstwie powrócił bawełn~ tę przewoziły okr~ty memieck1e 
natychmiast i przy zwłokach sweJ i wyładowywały w porcie niemieckim 

· h · ł b' k w Bremie, skąd pociągami szła do Ło· 
narzeczoue] c CJa 50 Ie ta ~e źy . mr.i Obe(;ni'J! stworzouo linję z okrętów 
Cle odebrać , czem:l jednak obecni szwedzkich i norweskich (bo t.>1.•lskwh 
przeszkodzili. statków jest jeszcze mało). które baweło 

Jakież to smutne l z powodu nę arnqrykańską przywiozą prosto do 
drobnei, nic nieznaczące) 'przyczy Gdań ka, co będzie taniej. W Gdań,;ku 

przygotowano jut magazyny (>~kłady) o 
ny gubi si~ zbawienie du ,zy i Z.i• pojemuości 20 tysięcy bel bawełny. 
truwa 2ycie pozostałej rodzime. 

SĄD NAD AKADEMIKIEM JOAO 
ALFREDO MARTINS'EM. 

Z kCińcem marca br. odbyła i~ 
rozprawa karna przeciw słucbaczo· 
wi 4 go roku medycyny Janowi Al• 
fredowi Martinsowi, który w marcu 
roku ~biegłego usiłował zabić pror 

---------------------------
Ostatnie wiadomości. 
W Af<SZAWA - TelegrafuJą z Rzy· 

mu, ±e rząd włoski subskrybowal piątą 
część obecnie przez Polskę zaci&gniętej 
poźyczki. 

WARSZAWA. - Wybuchł strajk ko• 
lejarzy, którzy Żf\dają wynagrodzenia u• 
dzielonego funkcj ..,narjuszom w dniu 1 

l' 
l Loterja Narodowa 

.L\ N A CI ON A ' ' ' ' 
To,varzy~t w o loteryjne anonimowe 

Ciągnienia publicznr~ 

dnia 9 kwietnia, główna premja W środe 
c 

20:000$000 
l Rozdaje 89 - 90 pr9~. w premjach 

------------------~--~~--~----~----
kwietnia i nieograniczania urlopów. Strajk 
został rozpoczęty na Zachodzie i Połu• 
dniu Niemiec. Strajk ten przybiera co· 
raz większe rozmiary. 

WABSZA \V A.. Rząd polski 
powierzył fraoen~kim przed
siębiorstwom budowę po re u w 
Gdyni. 
\VABSZ.ł. WA :Nadeszły czte 

r7 wagony bJaoknoH)w noweJ 
polskil'J monety, drukowanych 
we Francji. Banknoty te zosta
ły natychmiast oddane "ząduwi 

WARSZAWA. Na S.ąsku Puhik1m 
Komisja górników postanowiły ro:&;>orząć 
dnia 7 kwietnia strajk górników, prote· 
stujący przeciw podwyższeniu czasu pra1 
cy o pół godziny. W strajku tym ma 
wziąść udział 20 procent wszystkich 
górników. 

WARSZAWA -Senat polski zatwier
dził traktat handlowy zawar.y z Japooją, 
a także prz~~tąpienie Polski do umowy 
zawartej w Hadze odnośnie do praw 
wojennycb na lądzie, utworzenia między. 
narodowego biura przeciw epidemJi 
zwierzęcaj i mi~dzynarodowej zamiany 
urzędowych dokumentów i informacyj 
naukowych i literackicb. 

WARSZA W A. - Nowa moneta pol• 
ska, zloty, zcstanle puszczona w obieg 
z dniem 1 maja br. Ogólna wartość wy· 
puścić się mającej w obieg monety no· 
waj tj "złotego polskiego zostala ustało· 
na na jeden biljon i o~mset tysięcy marek. 

Prezes gabinetu p. Grabski oświadc~ył, 
że nowa moneta jest Rwarantowana, O• 
prócz sumy osiągniętej z subskrypcji, 
także rezerwą monet zagranicznych wy• 
noszącą dziewiętnaście milionów i pięćset 
tysięcy dolarów i wartością złota sprze· 
danego przez Skarb Państwa. P. Grabski 
zaznaczył, że marki polskie pozostające 
obecnie w obiegu, będą stopniowo wy · 
cofane z obiegu i że dług państwowy wy · 
DOSZ!fCY dziew:ęó tryljonów marek zo. 
stanie tlzięki nowej monecie, z łatwością 
zlikwidowany. Dodał w końcu p. Grabski, 
ze nie ma obecnie obawy deficytu w 
najbliższych latach i że bezpośrednio po 
wypuszczeniu w obieg nowej monety 

l 
zostanie wycofanych z obie_gu 340 try· 
!jonów marek . 

WARSZA W A. W dniu 4 kwietnia b r. 
zostały rozpoczęte prace dla ustanowie· 
nia konwencji kolejowej w Polsce. 

WARSZA W A. - Rząd poh;ki z11prze· 
cza wiadąmościom radiotelegraficznym 
pochodzącym z Moskwy, fakoby Polska 
koncentrowała wojska na granicy Rosji 
i Rumunji. 

WARSZAWA. - Stra~ graniczna z 
Dwlńska przytrzymała 3 wagony, pocho 
dzące ze Stuttgarta, w których znaj. 
dowały się samoloty wodne przeznacza. 
ne dla Moskwy. 

----~--~~~~~---------Ztu'iązek Polski w Ku 
ryty b i e. 

lłliesiączne zebranie. 
Niniejszym zawiadamia się Sz. człon 

ków Związku, że dnia 13 kwiet:J.ia r. b 
o godz. 2 po południu odbędzie się rnie . 
sJęcwe zebranie członków Związku. 

Za Z.uząd 

Sekretarz: 'vTITCZU < l 
Oma 26 kwietma o guliz ~ w;:;;: 

rem, odbędzie się przedstawie amator· 
skie w sali Związku Polsktego przy ul. 
Carlos de Carvalho 72 

Odegrane będą pr.:ez starsze dzieci ze 
szkoły Sió~tr Rod2.iuy Marji i doroslsch 
amatorów 3 sztuki bardw zai muiące: 
.Panle nki", .,Pod lasem" l .,ll'łi.· 
sacy•. 

CENY MIEJSC: Lo~a 10$, panowie 
2$. panie l$, dzieci 500 rs. 

c~ysty dochód na szkołę Sióstr. 

()e"ieluiu w stauie czynnyto 
wrRz z catem urząd~eniem, 2 budyn· 
kami jednym drewnianym, a drugi rn 
mur••Wanym i 17 alkrami ziemi ZA 
R.'.Z DO SPRZEDANIA. 

Ceg eln a ta Jest odległa dwa kilo 
metry od miasta Campo Larg l , Por
teiry i ogrr dzenia znaJdUj'& si~ w ZU· 
pełnym porządku. 

Bl źszych wiadomości udzieli nA 
mieJSCU właściciel WOJCIECH li u. 
GUSlYN. (2- 3) 

Nasiona z Polski 
sa na składzie św cże i naj· 

lepszych gatunków. 

Nasiona 111 arzyw 
(T•Jrtbka 200 rs.) 

B rllkmw, buraki, cebula.,. cyko• 
rja1 dynie, fasola szpar., groch 
cukr., kalafjory, kalarepka1 kapu.· 
sta (głowiasta, brukselska, czerwo. 
na, włcska), koper, majeran~k, 
lliak jadalny, ma:chew, melony, 
musztarda• ogórki1 pieczarki (za• 
rodki, 1 cegiełka 1 mir.), pieprzJ 
r>ietruszka·, pomidory, pory, rabar· 
ber, rzepka 2 mies.1 rzodkiewka 
l mies., sałata. selery, szparagi, 
szpinak, t ruska w ki (rozsada). 

~asiona kwiatótu 
(Torebka 300 rs.) 

Bratlti, chaber.ł dzwonki, goź 
dztk1

1 groszek pachoacy. lewkoon 
lwie pysz1.zk1, łubin kwiat, maciej 
ka1 maki1 nastureja1 ostrótka, pł• 1 

myk1 rezeda, sb:1eczoikJ itd., itfl. 

Nasiona polne 
Koniczyna, lucerna, wyka, fa 

sola ~sojacł proso, itd. 

Nasiona drzew 
Cyprysy, lipy, ródodendrony, 

sosoa japońska, tuje» itd. 
(Ceny nasion polnych i drze R 

na żądanie). 
Cena dla kupców przy odbiorze 

najmniej 10 tuzinów: 
l tuzin nasion warzywnych 

1$800. 
Wysyłka koleJą lub pocztą w 

granicach całe 1 Br11zvhi. 
PAWEŁ NIKODEM 

Travessa Za t ::.artas 5 -
- CUłUTYBA-P 

P • . Edward Hanewald \ 
zamieszkały w Tres Barras via 
Halinga ma do odebrania w luteJ· 
szej Kedak~ji list ?- Połski z Ale· 
ksandrowa koło Torunia aa Pomo· 
rzth List ten został przywieziony 

z Polski przez p. Julj9.~a Ozie. 
wulskiego. 

--------------------------
Dwie sluiące 

fedna do kuchni, a druga do robót do• 
mowych, potrzebne są w domu przy ul. 
Commendador Araujo Nr. 70. Wymaga .. 
ne są dobre świadectwa. Pierwszeństwo 
hęd14 miały te, które hQdą spaly na 
m ejscu. 1-5 .................... , 
~ Dr. iygmunt Gradowski ' 

f ADWOKAT ' 

•i Po ukończeniu uniwersytetu, i 
ma zaszczyt zawiadomić Sz. l e KolonjQ Polsk~, i~ otworzył ~· 

'+" kancelarj~ ad wokack~ i ie 
' załatwia wszelkie sprawy cy. 
i wilneJ kt·yminalne, spadkowe, *, 
: rozwodowe i t. d. i 
1 Biuro i miPszkanie : ' 
ł Pra\'a Osorio .1'.37 ........................ 

Kurs p~eniędzy. 
Kurs marki polskiej : za l dolar - ~ 

milj. 200 tysil}cy (dn. 10/3 1924) 
dnia 9 kwietnia 192.; roku. 

Frank 530 Pezo zł. 6Si6ó 
Frank szw. 1$605 Dolar 9S 12d 
Lir S403 F"nt szterl 29$7('() 
Pea 2ł907 
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Dr~ Mirosław Szeligo\vsk· -, 
BJ'iY as,.dent klinik europejskich A 

L ek:a:rz i. ope:ra.to:r i1 
DOKOł~UJE WSZELKICH OPER!CYI CHIRURGICZNYCH I K8BIECYCB e' 

L ... cz• r. odług oatnc.w.sZ\'Ch spr,..,obo\'1'. Bada za pomocą prom1en. Roentgena. 1-
Jl'1.ls~ada wła8uą praeownię do badań mikroskopewyeh i bkda4 

Wielki Sklep Pols · 
Marcina Szyndy & Ska 

krw 1 na choroby ukryte. Plac Tiradentes N. 19 
w s w ej klinice. 1 

ChOrych ::amiejscowyClt przyjmuje na leuenie J 
Bua Si\o 'FL"al1c~seo a. Sil.- Ka.ry&yba • 

ma zawsze na składzie: m akt: pszenną. żytnią i kukurydzianął cukier, ryż,~ sól, 
Sledzie, śliwki. 1odzeoki i konserwy owocowe. 

------------------------------------------ Ma również najlepszą kawą mfelonlł z własnej fabryki. 

• Trunki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 
• Kupuje produkta rolne jakoto: kukurydzfJ, fasolgJ ziemniaki, masło., jaja1 drzewo it.p. 
C 8PBZEDAŻ NA :KOLONJE HIJBTOWllfA. l DĘTALic:1ZN..ł. l CENY PI\ZYSTĘPNE 

. .. 1 Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji 
" :z ... :~ :Jflższa/ąCe · wszgstltiein/111: , ••••••••••••• ··~·-~· . •• . •• 

UORESI>ONBENCJE. * .......................................... , 
(D k ócztnie korensp. z S Fel 1ci~no) ' F b k k• , • 

Przed gmachvm tow. prty !mowała a ry a CU ter k OW M Generała korrisja strony opozycyjnej i l . 
(ASSI!is tów). Po pn:y~i·aniu Generała ' ,,A u R o R. A" tf 

r7.u.: komisje Zuzia Muszyń• a po- l ' 
w tals Generała prześlicznem wierszem ' 
os nutem n ł tle wypadków tu os ta· _l! "' 

· tniclt wr~cza IJC mu urazem bukiet • • o-óza:x:a ~Uli. •, 
kwiatów - drugie zaś dziewcz~te i pan "' 

ny wr~cnj4 mu również bukiety ,~ Wyrabia cukierki w naJ"Iepszych gatunkach i kllrmeli owini"te · ' i obsypują go kwiatami. Potem Ge· , W papier i 
nerał ze swą komnywą i kom isją wszedł • (.balla.s") we ws:rystkich odmianach. • 

do s ali tow. gd~ie został znowu PO· ' Ulica Martim A:f:fon.so nr. 16. "' 
w itany śl c z:ną mową przez pann~ Ro· • 
aiję Janowik - mowa odn sila si~ cto l C o r i t i b a - P ar a n a - B r a s l l. ! 
tutt-jszych wypadków - wspomtnając • 
równieź niewole naszego narodu i na 0 •• ••--•••--••• •• ........ ••,.. •• •• ..... 
szych gn~b ic :eP. 

Po skor\c:z onej mowie orkiestra pana 
K. Musz} ńsk•ego przygr}"Nała utwory 
ato5 wne do tych okflliczności 
Także wygłosił mowe Djonizy Us."a· 

ck·. sLudent ZI!IKładu Ks. Ks. Salozja· 
nów gdt.ie mówca mi~dzy innemi, 
dzi~ ku ;ąc Genn a!owi w imreniu naszej 
kdvnji za 1ego wz~!ędy . podnosząc 
równif Ż jego taslugt poniesione pod• 
czas rewolucji. Nastę ;mie sekretarz Ger 
nerala Dr. Simoes Lopes Flłho, za· 
hrnł glos - ob ;fl śn :ając motywy, obec· 
ncj walki pcli tycziJej toczącej się w 
O;l :zy m St&n•e Mowa sekretarza była 
bardzo ok! a kiwafili Po skc ńczc nej 
mowie s ekrt:~tarza jeden z n!'s?;ych ru• 
dal ów przeczytał wa1 unki ptkoju za
we.rtego m1 ~chy f'tro nnłctwamJ, w tłu• 
maczeniu Polsk1m, - Po krótkiej przer
w e i ypoczynku - Gen~;:rsł wys:~:edł 
ze swem s.ellretsr.zem n ! s;h')dy przed 
towor:;ystwem - gdzie wtiksza poło· 
wa lu dzi stał~. nie91cgąca s ę pomieścić 
w sslonte tow. Tu znowu z11czął mó· 
wsć sekwtarz Generała powtórnie 
mówca streścił c~ ly przebieg :pol tyki 
tute S!ej. Po skońc~{' nci mow1e, komi· 
SJa oópr~: wadzsla Generała do domu 
ob. L Ja.now ka który specjalnie na t•J 
s ' przygetr wał. Po posileniu !i~ i wy• 
pov:tynku. Generał odwiedził Ks Kon1 
stanttgo. Wiec2:rrem zliŚ odbył sio bal 
w lok lu tow. W n!ISt~pny dzień t. j. 
w pomedzislck odbyła s1 ~ msza św. 
za p }egłych z obydwóch stron pod· 
cz s obecnej rewolucji. Zebrało sio du
, o ludzi, był bkźe i Generttł ze swoją 
switą; po nsbożeń~tw1e K3. Konstanty 
wy glos. l p1 ześlictne kazanie za stoso
w ne do tych okoliczności. Po nabo. 
żeństwie, Generał %e swą świtą znowu 
c.d~sedził Ks. Konstantego bawi4c 
dluzszy czas ni błogiej rozmowie, 

Gener l Zcca Netto bawił u nas aź 
do torku, we wtorek rano wyjechał 
do Encruzilh! dy, zostawiajlic miłe wspo 
tr.Jtnie po sobie. 

Nie można tu pomin(ić, iż romimo 
'ogolnej raJośc·l byl i smutny wypa
l eK otóz n.e Wl lldomo jbk em spo · 
1 em została ran ioa a ;edna panna 

obydwie nogi wystrzałem z rewol· 
'' eru, Chwała.B gu, że nie szkodliw·e
z Jednej strony wina jest tego, który 
tiw me um1e z btani~ obchodzić - z 
drug•ej zaś strony to jest wina urz~· 
dntków, którzy juź raz powinni zabro
nić uzywać broni palnej :na różnych 
zabawach i manifestacjach, na tyle wy, 
padków wydarzaj~cych si~ z tego 
powcdu. 

Z pewnoś.:ią, niejeden z sz czytelni
ków zadziwi si~, że kolonja Sao Felh 
iano tak m~ntfestscyjnie przy 1 ~ła Ge

. .1 rsl z~ca Netto i do tego rewolUCJO· 
n st~ Z nacisk em zaznaczyć tu trzeba 
' l 
.. re ~~~o· lu a R10 Graodeńska n1e przed• 

wia si t k, l kto ctytało si~ w tak 
-n k t cznem 1 lud~wem p1śmie 

,est 11S'w,t•. nazywt.jąc rewolu 
m ów awa turmkamJ, łilpserdakamt 

t p. ,N.e - sz. c~yteln1 cy ·- r ' ecz 
cale ma sie inaczej - tu, rozcho· 

d 1 s ~ we Ie o co i:mego - lud do
amina s ~ swego - a do tego trzeba 

m w edz eć, ze do 09ozycJi należy 
... m kwi t n arodu. 
P~mmąć u t kże nie możemy, iż 

p YJCCha o tu do nas dwóch rodaków 
· Pvrto Ale .. re, c~h: m zorganizowania 
Brazylijsko • Polskiego·Stronnictwa Re• 
~ 1 '"··f~ll'"e"' ~ ~ · ,.·••l~'-1! \OJ" r ·· tn Alę 

łJRRIIIJBRIIBB~BRJIIil .fBIBIIIIIUłllłi~B~ 

i Apteka "Tiradentes" : 
• Walerego Wiśniewskiego l 
a • B Plac Tiradentes N. 3'7 B • • 1 Baczność Koloniści polscy! ~ 

~~ W aptece tej, której właScicielcm jest Polak1 rozmówicie ~ 

~ siq w jązyku ojczystym i znajdziecie rzete1ną, obsługq. , ~ 

B SWóJ DO SWEGOl ł:1 a ~ 
~••mmmmasaamea'B&R swa ••~ 

Ił 

,,AVE CE o '' -
Fabryka karmelków i cukierków różnego c;1tunku, tań· 

szych i drotszych owiniątych w papier (:tbaihts«)1 malino, 
nowych1 kokosowych1 miętowych, cytrynowycbJ ananasa. 
wycb. truskawowycb,. bananowych i mlecznych. 

Prócz tych mam jeszcze inne gatunki specyalne4 nowe 
go formatu, które w katdej chwili motna nabyć po ce· 
nacb bardzo przyst~pny('h. 

Uprasza Sz. Rodaków o łaskawe przekonanie sią o tem, 
te Sił najtańsze i najlepsze w Kurytybie. 

Franciszek Eachowski. 
CO RITłBA Rua Cabral Nr. 53 -- PARANA. 

~ajlepszy browar w Kurytybie poleca to i na prowincji 
piwo własnego wyrobu po najprzystqpniejszych cenach marki 
:.Cruzeirocs •Płlsenc 1 •Pombac1 :.Escurinha; i inne. 

Kupuje dla własnej słodowni jqczmień w rozmaitei ilo§ci 
płaci na~lepsze ceny. • 
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gre. - Bezwątpliwie, cel ten jest wiei• 
ce Interesujący; lecz, zach dzi tu py· 
tanie, dlaczego to dop1ero teraz mamy 
s ~ zabterać do etrganizacji; kiedy n!l· 
ród iest zupełnie rozdwojony - a do 
tego rewolucJa dała nam dosyć dowo· 
óów? Odpowiedź na to jest bezw4tpll· 
wie tłka: z pewnośctą, garstka naszych 
rodaków jest przy obecnem rządzie 1 a 
chcąc si~ zabezpieczyć na dalszy cuag 
przy urz~dach to, dalej teraz do 
organ zacji. Panowie! Wy siedzicie w 
murach miasta nie czujecie co s ~ d.Lia· 
ło i dzieje po kolonjach, mogll być 
cl -:- w"dem, <:' ~a ·· "w 1 ~. !' ó·- y .h .... $ 

z Porto .Ą.Iegre przyjechali, oiech oni 
Wam opow1edzą jaka jest opinja ludu 
nas:zego -- i jakie przywitania mieli. 
Nie b~dz,emy sio na ten temat zbyt 
zanadto roz.p s.vwać - jedynie radzitr.y 
Wam PI'O'JWte abyście te oraamzacJe 
nll późmej zostaw1li, aż Stan nasz· 
przyjdzie do z11pełnej normalizAcji -
a w ten . zas l?edziemy ten związek: 
popierać całemi siłami. 

Pre1 es: Iiadwik .Janow1k 
Sek, >tar: .J'ózet Lempęk 

~~~~~~~~~~!lm~ilfJ~~~~. 
Największy wynalazek dla h;czenia S \ fjlisu 

:E:lli.:x:i:r ,,9:1.4"" 
\limany przez Narodowy Departament zdrowia publicznego pismem dn 21 lutego 

1916 roku, NT. 26 
Zwalcza skutecznie syfilis bez niebezpisczeństwa dla injekcyj. Jest enor. 
gicznym środkiem, czyszczącym krew i lelrar&twem wielkiej warteści. 
Już przy u:tyciu trzeciej flaszeczki, objawy choroby nawat poważniej· 
szych: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikai'ł jakby je ręki\ 
odjął. U 9G0/o mężczyzn żematych, którzy za czas6w kawalerskich, choro· 
wali na choroby sekretne choroby te pozostai'l chroniczneroi i to jest 
przyczyn~, że tysiące kobiet zamężnych cierpią na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupełn-ie, co te c~oroby spowodowało, 

3 flaszeczki wystarcz~\ zupełnie do odzyskania waszego ;,:drowia 
i uratowania waszvch dzieci od prz)byych następstw. 

Dla dzioci syfilistycznych jest .ELIXIR 914" najoc.łpowiedniej· 
szem lekarstwem, ponieważ nie atakuje żołądka i jest prlyJemnfm w 
u~yciu. "ELIXIR 914 • nabyć można we wszystkich aptekach i skła· 
dllch apter•znych w . Brazylji. 
6łówa7 skład Qalvio e Cha S. Paało, .&.v Sao .Joio I-ta 

~~~~~:1:~!4~~1ld!l~;!J.~~~~~~~a!J 
~ S::anow ne Panie ! 
H W ci~gu 41ch godzin uwolmó si~ moż~cie od kolek macicz• 

l
. aycb1 jeż«' li użvwaó h~dziP ir- • F lUX O , ł~D >\TINt\ c 

uznana przez Narodowy Departament Zdrowia Publiczncgo, pismem dnia 28 
czerwca 1915 roku. Nr. 67. 

>J!luxo.Sedatiua• jest jedyuym znan)·m produktem leczniczym, 
którego skutek jest najszybszym · w lecleniu niedomagań kobiecych. 

~
. Kolki maciczne leczy w ciągu 4 cb godzin. Używany 15 dni przed 

porodem, ułatwia poród, zmniejsza boleści porodowe i kolki, i zabez-
. piecza tycie kobiet przed następstwami krwotoków, tak czę~tych przy 

~ porcdacb.. Przy innych chorobach kobiecych .pN1D:o-Sedatina• 
(9il działa zawsze skutecznie i leczy wszystkte niedomagania koo1ece. 
ti'll Zaleca siq lekarzom i akuszerkom. 
A Jec.Jyni depozytarjusza: . , 
fi.1j Galvil-. & Cia S!lo Paulo AvemdaS!lo Joilo 145. 

~~ti;(lj~~~ł·l~~~ ·~,~1'1 

Resularne odjazdy z portów Santos i Rio de Janeiro 
do Hawre i Bbrdeaux. 

Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami lu· 
ksusowemi pospiesznymi, które odbywa ją podtóż zq Santos 
do Francji w 16 d.niach, oraz statkami specjalnie urz~dzo• 
oymi dla em1grantów, którzy znajdą jak najwygodniejsze po, 
mies?.czenie 

Statki mają, do dyspozycH kabiny III klasy. 
Podróż z Bordeaux, z Havre czyh z Pallice do Gdań•ka od 

bywa sit poci4gami francuskiemi aż do Dunkerque, a z Dunkerque 
do Gdańtka statkami komp. francus~iej • Transatlantique•. W ten 
sposób uniknie sio różnych nadużyć, na które nieraz bywaj4 nara 
żeni nasi pasduowie na (llranicy niemieckiej. 

Najbliźszy odjazd do Europy 
Z MANTOli Z RIO DE JANlUftO 

•EUBEE, 25 kwletma, 
•1\l SSJLL\.c 3 maja 4 maja 
•lUOSEr ... A• 4 • 5 maja 
,GRUIXc • 9 » 

Sprzedaż biletów z Brazylji do Polski oraz z Polski do 
lłrazylji t. zn. (bilhetes de chamada) załatwia i bliższych in· 
formacji udziela 

Ignacy Kasprowicz 
Avenida l ui* Xavier N 28, Kurytyba. 
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Banpue Franęaise et Italienoe pour Lameripue du s ~~~ 
Centrala: ?aria, Rue Halevy 12. 
Agencja w Reims: cb 

B raz y l j a - Filje : S. Paulo, R10 de Janeiro Santos Curityba, Porto A s~ 
gre, Pernambuco, Rio Grande, 

Agencje : Araraquara, Barrelos Rebedouro, Botucatu,. Caxias Espirito Santa 1.b' 
Pmhal, Jał:u, Mocóca, Ounnho, Puana~ua, Ponta Gross , Ribeirao Pnto 

S . Carlos, S. J ose do R:o Pardo i S. Manoeł. p:> 
Argentyn a - AgencJe: Buen s Ayres i Rosario de Santa Fe. l!li~ 
C h i l i • Valparaiso - Koresp ndenci : wz 

PERU - Banco Haliano Lima, C 'lllao, Chincha Alta. Molledo, Arequipa 
COLOMBIA - Banque Ftanqaise et Italieone du Cotumbie-Bogota, 00, 

Załatwia si~ wszystkie operacje pieni~źn , przyJmuje sio depozyty Ni1 
termm określony i na uchune& blerzący płacą& najwyższe procenty, 

Agencja Banku XX Commercial Italiana mieści sio we własnym byli ł!p~ 
ku przy ulicy 15 de Nc.wembro. . 


	2_534_0_0_121-00109
	2_534_0_0_121-00110
	2_534_0_0_121-00111
	2_534_0_0_121-00112

